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KORTFATTAD MOTIVERING

Det europeiska observationscentrumet mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning 
inrättades 2009 på rådets och kommissionens initiativ för att ta itu med det ökande hotet om 
handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Observationscentrumet 
utvecklades till ett expertcentrum för insamling, övervakning och rapportering av information 
och andra uppgifter som hänför sig till intrång i immateriella äganderättigheter. Det är också 
en plattform för samarbete mellan företrädare för nationella myndigheter och berörda parter, 
där de kan utbyta idéer om bästa praxis för att utveckla gemensamma genomförandestrategier 
i fråga om immateriella äganderättigheter. Efter det att observationscentrumet hade utformats 
lades ytterligare ansvarsområden till dess behörighet, dels av rådet1 när det gäller att 
genomföra utbildningsprogram på EU-nivå för parter som deltar i att bekämpa 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning, dels av Europaparlamentet,2 som ville att 
observationscentrumet ska samla in vetenskaplig forskning om varumärkesförfalskning och 
om reglering av immateriella äganderättigheter. I en undersökning som beställts av 
generaldirektoratet för handel3 rekommenderades det slutligen att observationscentrumet ska 
bli en central kontaktpunkt inom kommissionen för externa parter och en internationell 
samlingspunkt för framtagning och spridning av bästa praxis.

För att man på vederbörligt sätt ska kunna gå vidare med genomförandet av de uppgifter som 
observationscentrumet tilldelats sedan projektet inleddes 2009 och vidareutveckla centrumets 
operativa verksamhet är det nödvändigt att man modifierar dess nuvarande status och gör 
avsevärda ändringar i fråga om infrastruktur, personalresurser, IT och det viktigaste av allt, 
nämligen den sakkunskap som krävs. Dessa ändringar kommer att kräva omfattande 
ekonomiska resurser.

Kommissionen föreslår att observationscentrumets nuvarande uppgifter ska flyttas till byrån 
för harmonisering inom den inre marknaden (BHIM). Till följd av den konsekvensbedömning 
som utförts av kommissionen och med stöd av alla berörda parter4 såg man det som lämpligt 
att flytta observationscentrumet till BHIM, framför allt eftersom BHIM har tillräcklig 
finansiering och sakkunskap för att omhänderha observationscentrumets uppgifter och 
verksamhet, som nyligen har utökats.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att tilldela BHIM vissa av 
observationscentrumets uppgifter för att förbättra genomförandet av centrumets 
ansvarsområden. Med tanke på att tillväxten ökar inom handeln med varumärkesförfalskade 
och pirattillverkade varor, vilket i sin tur medför färre incitament för innovation bland EU:s 
företag och ofta leder till att antalet arbetstillfällen minskar, bör man stärka en samordnad 
politik i detta avseende. Föredraganden vill även betona att varumärkesförfalskning inom 
vissa produktkategorier (t.ex. läkemedel, leksaker, fordonskomponenter, hushållsapparater 

                                               
1 Rådets resolution av den 1 mars 2010 om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den 

inre marknaden.
2 Europaparlamentets resolution av den 22 september 2010.
3 Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries (november 2010).
4 Det anordnades inte något sedvanligt samråd, eftersom förslaget hade fått brett stöd från alla berörda parter vid 

olika tillfällen (forumet om varumärkesförfalskning (2010), paneuropeiska toppmötet om immaterialrättsliga 
frågor 2010 i Bryssel). 
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m.m.) utgör ett hot mot människans hälsa och får konsumentskyddet att minska avsevärt, 
vilket är ett av de största bekymren för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 
Därför anser föredraganden att allmänheten bör underrättas och medvetenheten ökas om de 
eventuella farorna med och konsekvenserna av att varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning har ökat drastiskt under senare år. Man bör understryka att små och 
medelstora företag också i hög grad måste kunna anta den utmaning som 
varumärkesförfalskning innebär.

Alla de problem som nämns ovan utgör ett allvarligt hot mot en välfungerande inre marknad. 
För medlemsstaterna medför ökad varumärkesförfalskning eller pirattillverkning avsevärda 
förluster i skatteintäkter.

Med hänsyn till detta välkomnar föredraganden tanken att tilldela BHIM vissa uppgifter i 
samband med skyddet av immateriella äganderätter och att samla företrädare för offentlig och 
privat sektor i ett europeiskt observationscentrum mot varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning. Föredraganden anser att denna lösning är kostnadseffektiv och skulle göra 
det möjligt för observationscentrumet att så snart som möjligt få tillgång till den expertis, de 
resurser och den finansiering som krävs. Enligt föredraganden är det dock mycket viktigt att 
understryka att tillgången till de ekonomiska resurser som krävs för att observationscentrumet 
ska kunna utföra sina uppgifter alltid måste garanteras.

Mer specifikt skulle föredraganden vilja betona betydelsen av att man ser till att den 
information som BHIM samlar in, analyserar och sprider uppfyller ett stort antal kriterier som 
hänför sig till uppgifternas fullständighet och kvalitet. Enligt föredraganden är det dessutom 
mycket viktigt att BHIM:s verksamhet styrs av kraftfulla principer om öppenhet och insyn, 
särskilt när det gäller observationscentrumets sammanträden. Då man planerar ny verksamhet 
för BHIM bör man slutligen ta hänsyn till att en del medlemsstater redan har genomfört 
strategier avseende intrång i immateriella äganderättigheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom 
mot EU-konsumenternas hälsa och 

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot mot EU:s 
ekonomi, särskilt eftersom den påverkar 
små och medelstora företags 
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säkerhet. Därför bör effektiva, omedelbara 
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

konkurrenskraft negativt. En exponentiell 
ökning av varumärkesförfalskade 
produkter som används i 
EU-konsumenternas dagliga liv hotar 
dessutom konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, omedelbara 
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är särskilt viktiga för EU:s ekonomi, och därför bör negativa 
konsekvenser av intrång i immateriella äganderättigheter anges specifikt. Det är inte heller 
bara lyxvaror som påverkas av varumärkesförfalskning, utan alltmer även sådana varor som 
konsumenterna använder i det dagliga livet (kroppsvårdsprodukter, fordonskomponenter, 
hushållsapparater m.m.). Därför är det viktigt att understryka riskerna för konsumenternas 
hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I sin resolution av den 
22 september 2010 om att säkra 
säkerställandet av skydd för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden 
uppmanade Europaparlamentet 
medlemsstaterna och kommissionen att 
utvidga samarbetet mellan byrån och de 
nationella kontoren för immateriell 
äganderätt till att också omfatta 
bekämpandet av överträdelser av 
immateriella äganderätter.

(10) I sin resolution av den 
22 september 2010 om att säkra 
säkerställandet av skydd för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden 
uppmanade Europaparlamentet 
medlemsstaterna och kommissionen att 
utvidga samarbetet mellan byrån och de 
nationella kontoren för immateriell 
äganderätt till att också omfatta 
bekämpandet av överträdelser av 
immateriella äganderätter. Parlamentet 
uttryckte även sin önskan om att 
observationscentrumet bland annat bör 
samla in vetenskaplig forskning om 
varumärkesförfalskning och reglering av 
immateriella äganderättigheter. 

Or. en
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Motivering

Vetenskaplig innovation ger ett viktigt bidrag till EU:s ekonomi, och därför är det av särskild 
betydelse att vetenskaplig forskning samlas in. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att öka förståelsen för omfattningen och 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten som skyddas av 
EU:s lagar eller medlemsstaternas 
nationella lagar, inklusive industriell 
äganderätt, copyright och rättigheter i 
samband med copyright.

a) Att öka förståelsen för räckvidden, 
omfattningen, värdet och konsekvenserna 
av överträdelser av den immateriella 
äganderätten som skyddas av EU:s lagar 
eller medlemsstaternas nationella lagar, 
inklusive industriell äganderätt, copyright 
och rättigheter i samband med copyright.

Or. en

Motivering

En bredare uppsättning av kriterier förefaller motiverad för att man ska få en klar överblick 
över den omfattning som överträdelser av den immateriella äganderätten har.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om och främja
tekniska verktyg för att förhindra och 
bekämpa varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

Or. en

Motivering

Man bör se till att det inte endast samlas in information om tekniska verktyg, utan även att 
dessa verktyg vidareutvecklas och utformas på ett innovativt sätt, och därmed används för att 
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bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fastställa en metod för insamling, analys 
och rapportering av oberoende, objektiva, 
jämförbara och pålitliga data kring 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

b) Fastställa en metod för regelbunden 
insamling, analys och rapportering av 
oberoende, objektiva, jämförbara, 
handfasta och pålitliga data kring 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

Or. en

Motivering

För att säkra en omfattande metod bör insamlingen, analysen och rapporteringen ske med 
jämna mellanrum. Dessutom bör man fastställa en metod som garanterar att de uppgifter som 
tas fram motsvarar de talrika krav som tryggar uppgifternas fullständighet och kvalitet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

c) Regelbundet samla in, analysera och 
sprida relevanta oberoende, objektiva, 
jämförbara, handfasta och pålitliga data 
om överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

Or. en

Motivering

För att man ska få en omfattande överblick över intrången i immateriella äganderättigheter 
bör uppgifterna samlas in, analyseras och spridas med jämna mellanrum. Dessutom bör de 
uppgifter som tas fram motsvara de talrika krav som tryggar uppgifternas fullständighet och 
kvalitet.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 
äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU.

d) Regelbundet samla in, analysera och 
sprida relevanta oberoende, objektiva, 
jämförbara, handfasta och pålitliga data 
om det ekonomiska värdet av immateriella 
äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU.

Or. en

Motivering

För att man till fullo ska förstå värdet av immateriella äganderättigheter bör uppgifterna 
samlas in, analyseras och spridas med jämna mellanrum. Dessutom bör de uppgifter som tas 
fram motsvara de talrika krav som tryggar uppgifternas fullständighet och kvalitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 
ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och 
trygghet granskas liksom förhållandet 
mellan sådana överträdelser och 

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 
ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, i synnerhet små och medelstora 
företag, hälsa, miljö, säkerhet och trygghet 
granskas liksom förhållandet mellan 
sådana överträdelser och organiserad 
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organiserad brottslighet och terrorism. brottslighet och terrorism.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är särskilt viktiga för EU:s ekonomi, och därför bör de anges 
specifikt. Småföretag är dessutom särskilt känsliga för pirattillverkning och 
varumärkesförfalskning, framför allt för att de saknar de resurser och den expertis som är 
tillgängliga för större företag.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska alltid se till att den ålagda 
verksamheten bedrivs med utnyttjande av 
byråns egna budgetresurser.

Byrån ska alltid se till att den ålagda 
verksamheten bedrivs med utnyttjande av 
byråns egna budgetresurser och att det 
anslås tillräckliga finansiella resurser, så 
att verksamheten kan utföras korrekt.

Or. en

Motivering

BHIM:s behörighet innefattar redan ett antal verksamheter, särskilt på området 
varumärkesregistrering och formgivning. Det är viktigt att säkerställa att ny verksamhet som 
uppstår när observationscentrumet flyttas till BHIM genomförs på vederbörligt sätt och 
framför allt att man anslår de ekonomiska resurser som krävs.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Namnet på företrädarna, 
föredragningslistor och protokoll från 
mötena ska offentliggöras på byråns 
webbplats.

4. Namnet på företrädarna, 
föredragningslistor, protokoll och annan 
relevant information samt därmed 
förknippade dokument från mötena ska 
offentliggöras på byråns webbplats.

Or. en

Motivering

Tillgång till ytterligare information och dokument skulle förbättra insynen i och allmänhetens 
förtroende för BHIM:s verksamhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att påverka tillämpningen av 
lagstiftning om behandlingen av 
personuppgifter ska de företrädare från 
medlemsstaterna och den privata sektorn
som sammanträder i observationscentrumet

Utan att påverka tillämpningen av 
lagstiftning om behandlingen av 
personuppgifter ska de företrädare som 
sammanträder i observationscentrumet

Or. en

Motivering

Det verkar nödvändigt att utvidga hänvisningen till företrädare av alla slag och se till att inte 
endast den offentliga förvaltningen, utan även offentliga organ och organisationer omfattas (i 
enlighet med artikel 3). Därför bör den konkreta hänvisningen till medlemsstaterna och den 
privata sektorn strykas. För att texten som helhet ska vara konsekvent bör ordalydelsen i 
början av artikel 5 anpassas till ordalydelsen i artikel 2.2 f och artikel 8.3.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En översikt över de aktiviteter som 
byrån tänker genomföra i framtiden.

d) En översikt över de aktiviteter som 
byrån tänker genomföra i framtiden, med 
beaktande av verksamheten i 
medlemsstaterna, för att undvika onödiga 
överlappningar.

Or. en

Motivering

Ett antal strategier har redan genomförts i olika medlemsstater. Därför bör man för att 
undvika överlappande åtgärder i EU och i medlemsstaterna reflektera över det arbete som 
medlemsstaterna utför på det berörda området då man överväger strategisk planering av de 
nya uppgifter som byrån möjligen ska ha i framtiden.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen utarbetar 
utvärderingsrapporten ska den samråda 
med de företrädare som ingår i 
observationscentrumet i de frågor som 
anges i punkt 2.

3. När kommissionen utarbetar 
utvärderingsrapporten ska den samråda 
med de företrädare som ingår i 
observationscentrumet i de frågor som 
anges i punkt 2. Kommissionen ska även 
överväga att eventuellt involvera andra 
parter som berörs av 
utvärderingsprocessen.

Or. en

Motivering

Alla berörda parter bör kunna bidra till samrådet om utvärdering av byråns resultat när det 
gäller genomförandet av denna förordning.


